Prosjektbeskrivelse.
Filmfest Salten, Barents Youth Film festival
2012/2013

Fra BYFF workshop og filmfest i Bodø Spektrum

Bakgrunn
Filmfest Salten – Barents Youth Film festival ble arrangert for første gang i
2009/2010. Prosjektet er en videreføring/utvidelse av Bodø kommune sitt
prosjekt ”Filmfest Bodø” som hadde blitt arrangert i flere år tidligere.
Utvidelsen skjer for å gi et godt kulturtilbud til 10 trinns elever i hele
Salten, samt utvikle et internasjonalt prosjekt innen filmmaking for
ungdom.

Målsetting
-

-

-

Stimulere barn og unge i Salten, i samarbeid med ungdom i
Barentsregionen/Norden, til kritisk og skapende forhold til film som
kunstform
Skape regionale og internasjonale møteplasser for barn og unge
som er interessert i film som medium, samt være en
motivasjonsfaktor for dem
Gi ungdom i Barentsregionen/Norden kjennskap til hverandres
kultur gjennom kulturelle møteplasser.
Skape nettverksarena og møteplass for unge profesjonelle
filmkunstnere
1

Langsiktig målsetting
-

Etablere Nord-områdets største internasjonale ungdomsfilmfestival
og utvikle film som næring i Barentsregionen og Norden.

Målgruppe/Deltakere:
-

-

Alle 10-klassinger i Saltenkommunene. Pr. 01.01.-11 hadde
Saltenkommunene grovt regnet 1100 ungdommer i gjeldende
aldersgruppe. Av disse bor ca 650 i Bodø1
Inviterte ungdommer fra Sverige, Island, Finland, Danmark,
Russland, Norge og Danmark.
Lærere fra Saltenskolene og samarbeidslandene som ønsker å
arbeide med film og lære mer om filmskaping som læringsverktøy.

Fra internasjonal workshop
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SSB – 2008 http://www.ssb.no/emner/02/barn_og_unge/2008/tabeller/befolkning/bef0018.html
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Organisering / tidsplan:
Salten/Barents Youth Film Festival organiseres delvis som et to-delt
prosjekt, der den ene delen er et kulturell skolesekk prosjekt for Salten,
og den andre delen er et internasjonalt prosjekt.

Del 1) Kulturell skolesekk prosjekt for Salten
I Salten har alle elevene på tiende klassetrinn filmprosjektet som et
Kulturell skolesekk-prosjekt. Dette har de hatt siden 2009. DKS Nordland
og DKS Bodø samarbeider om dette.
Gjennomføring av skolesekkprosjektet: september 2012-april 2013

Program
-

-

Filmkurs for elever/lærere med profesjonell filmkunstner som
turnerer alle skolene i Salten som er med på prosjektet. Dagskurs
for Salten kommunene og halvdagskurs for Bodø elevene ( Sept.
2012)
Utstyrspakker er til utlån til alle skolene som ønsker det. Det jobbes
for å få utvidet disse da etterspørselen er stor.
Filmproduksjon på skolene – og uttak av film til innsendelse på hver
skole. Frist for innsendelse 01. mars 2013.
Produksjonsdelen:
Elevene deles i grupper på 4-5. Hver gruppe
produserer en film innenfor et valgt tema. Vi har to
kategorier, kort, kort ( max 1. min) og kort ( 1.-3.
min)
I år som i fjor skal vi ha en miljøprofil på festivalen, og
vinner av beste Miljøfilm få en pengesum på 5000,-

Retningslinjer for produksjonen er laget av Bodø, og
benyttes også i resten av Salten. Ingen film er over 3
minutter. Maksgrense for innsendte filmer fra skolene
må variere etter elevantallet ved skolene.
Hver skole kårer de beste filmene, og sender vinnerfilmene til juryering
innen 24.feb.
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Barents Youth Film festival
Elever fra Salten som ønsker å delta i 4 dagers internasjonal
filmworkshop som skal holdes i Bodø i forkant av den store filmfesten i
Bodø Spektrum (se under), skriver en motivasjonssøknad som sendes inn
til en jury innen 15. mars 2013. Enkeltelever kan søke om slik deltakelse,
det behøver ikke være en hel gruppe som har arbeidet sammen. Søkere
kan være alle som er 10.-trinns elev i Salten.

Juryering.
En profesjonell jury går igjennom alle innsendte filmer og velger ut de
filmene som skal nomineres til filmpriser. De nominerte filmene holdes
hemmelig helt til vinnerne annonseres. (under den store filmfesten)

Del 2) Internasjonal filmworkshop
Det arrangeres en fire dagers internasjonal film workshop i Bodø 21.-25.
April 2013.
Deltakere:
- inviterte ungdommer (14-16 åringer) fra hhv. Sverige, Island,
Danmark, Finland og Russland, Norge.
- inviterte lærere fra hvert av deltakerlandene
- 10 motiverte elever fra Salten. (etter søknad).
Forutsetning for at ungdom fra Salten kan søke, er at de har deltatt i
skolesekk-prosjektet.
Kriterier for å delta er at man behersker engelsk, da dette blir
undervisningsspråk.
Deltakerne på kurset/workshopen deles inn i grupper i forhold til hvilken
gren de ønsker å spesialisere seg på:
Manus, regi, kamera, lys/lyd, klipp eller skuespill
Undervisningen foregår gjennom teori og praksis. Elevene deles inn i team
av 5-6 stk, der deltakerne selv finner sin naturlige plass i teamet. I
samarbeid med profesjonelle folk innenfor de ulike grener, skal gruppene
produsere en film på maks fire minutter. Resultatet etter endt workshop
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skal være en ferdig produsert film innenfor en valgt sjanger. Filmene som
blir produsert vil bli vist på filmgalla den siste kursdagen.
I tillegg til workshops skal det daglig vises film av interesse for prosjektet.
Det skal også undervises i teori. Det vil daglig være diskusjoner etter
filvisningene, der man kritisk vurderer filmmusikk, kunstnerisk kvalitet og
effekter som brukes.
En profesjonell jury kårer beste film, som vises på den store filmfesten i
Bodø Spektrum.
Deltakerne i 4-dagers workshop får dekket utgifter til reise, opphold og
kursavgift. I tillegg til å være med på work-shop, får de også være med
på den store filmfesten i Bodø Spektrum

Instruktørene.
Vi skal benytte internasjonale, profesjonelle instruktører*. Disse er:
Jim Hansen

Norsk

Katja Eyde Jacobsen

Norsk

Magne Pettersen

Norsk

Miika Soini

Finsk

Philipp Abryutin

Russisk

Susanna Wallin

Svensk

Silja Hauksdottir

Islandsk

*Disse har sagt seg villige til å være instruktører i 2013. Kontrakter er pr.
dd ikke skrevet

Nettverksbygging og møtested for unge filmmakere
Gjennom de årene vi har arrangert internasjonal film workshop har vi sett
at den er blitt en viktig nettverksarena og møtested for unge filmmakere.
De samme ønsker å komme igjen år etter år. Vi anser dette som en svært
viktig del av vår målsetting

Lærerkurs

Det blir arrangert et eget kurs for de internasjonale lærerne som er
reiseledere for ungdommene. Dette vil vare i en dag. For øvrig følger
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lærerne workshop sammen med elevene. I 2013 vil kurset ha digital
historiefortelling som tema.

Bosted under festivalen

Deltakerne skal bo samlet i Kjerringøy Rorbuanlegg, der også
arbeidsrommene er.

Organisering/produksjon:

Den internasjonale filmworkshopen skal organiseres gjennom Salten
Kultursamarbeid i samarbeid med Bodø kommune.

Filmgalla
Som avslutning på workshop og DKS-prosjektet i salten, arrangeres det
filmgalla i Bodø Spektrum, der alle tiendeklassingene i Salten inviteres. I
tillegg inviteres de internasjonale deltagerne fra workshop. Denne dagen
blir 24. April.
Før filmfesten den 24. (på dagtid), vises det utvalgte filmer i Fram Kino,
der skuespillere, regissør etc. er til stede. På grunn av antall elever, blir
det tre til fire ulike visninger.
Den store filmfesten arrangeres i Bodø Spektrum, med prisutdeling (ála
Oscarutdelingen). Per Sundnes skal være konfransiér.
Vinnerfilmene og filmene fra workshopen vises på storskjerm.
I etterkant av utdelingen blir det konsert med innleid profesjonelt band.
Se for øvrig hjemmeside: www.filmfestsalten.no

Produksjon/organisering
Den totale produksjonen deles mellom Salten Kultursamarbeid og DKS
Bodø. Hovedansvaret for den norske delen ligger på DKS Bodø, mens den
internasjonale delen ligger på Salten Kultursamarbeid.
Salten Kultursamarbeid har det økonomiske ansvaret.

Salten Kultursamarbeid

Salten kultursamarbeid drives i regi av Salten Regionråd. Medlemmene i
kultursamarbeidet er følgende kommuner: Bodø, Beiarn, Fauske,
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold. Samarbeidet er
organisert med en prosjektleder i full stilling, og et kulturutvalg som
består av 1 valgt medlem fra hver kommune (både politikere og
administrasjon er representert). Salten Regionråd utgjør årsmøtet.
Kulturutvalget har ansvar for virksomheten mellom årsmøtene.
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Framdriftsplan for prosjektet:
September 2012: Filmmaker besøker alle skolene i Salten
September 2012 – februar 2013: Elever i Saltenskolene produserer filmer
som sendes inn til juryering (innen 1. mars)
Mars 2013: Juryen i arbeid
April 2013: Internasjonal film workshop
25. april 2013: Filmgalla i Bodø Spektrum
Mai-august 2013: Etterarbeid, regnskap, rapporter etc.

Formålet med Salten Kultursamarbeid er at Salten skal framstå som en
samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende
elementer.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at
elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren.
Målene med den kulturelle skolesekken:






Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen
Legge til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til,
gjøre seg kjent og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av
alle slag
Skal bidra til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og
kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål
Obligatorisk

Den kulturelle skolesekken er generelt administrert av fylkeskommunene.
Det er imidlertid noen kommuner som administrerer sin egen ”skolesekk”,
og en av disse er Bodø. I dette prosjektet er det inngått et samarbeid
mellom Bodø kommune og Nordland Fylkeskommune, slik at tilbudet om
filmworkshops gjelder hele Salten
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